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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
 

НАКАЗ 

 

27 березня 2013 р.                                № 182-С 
 

 

 З метою приведення навчальних планів напрямів підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно до вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження порядку 

військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою 

підготовки офіцерів запасу», спільного наказу Міністерства оборони і 

Міністерства освіти і науки України  від 11.11.2004 № 531/857 «Про 

затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа 

студентів вищих навчальних закладів» та листа ректора Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу від 19.03.2013 № 46-94-

29 
  

 НАКАЗУЮ:   

 1. Керівникам навчальних підрозділів, студенти яких навчаються на 

кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ за програмою підготовки офіцерів 

запасу, внести корективи до раніше затверджених навчальних плани таких 

напрямів підготовки: 

– Правознавство, 

– Економічна кібернетика,  

– Маркетинг,  

– Фінанси і кредит,  

– Облік і аудит,  

– Менеджмент,  

– Хімія, 

– Біологія,  

– Математика, 

– Прикладна математика, 

– Інформатика, 

– Фізика, 

– Прикладна фізика, 

– Комп'ютерна інженерія. 
  

 2. Керівникам навчальних підрозділів, студенти яких планують, починаю-

чи з 2013-2014 навчального року,  навчатися на кафедрі військової підготовки 

ІФНТУНГ, розробити нові (з урахуванням вимог зазначених документів) 

навчальні плани напрямів підготовки:  

– Агрономія,  

– Лісове та садово-паркове  

   господарство, 

– Статистика, 

– Географія, 

– Історія, 

– Політологія, 

– Міжнародні відносини, 



 

 

– Психологія, 

– Філософія, 

– Соціологія, 

– Туризм. 

 3. При складанні навчальних планів врахувати, що відповідно до вимог 

зазначених документів: 

 – обсяг вибіркової дисципліни (за вибором студента) «Військова під-

готовка» повинен складати не менше 675 годин, у тому числі 450 аудиторних 

годин; 

 – військова підготовка планується та проводиться методом «військового 

дня» протягом одного дня на тиждень (тривалість навчального дня – 9 год., з 

яких 6-7 год. аудиторні заняття під керівництвом викладача, 2-3 год.  – 

самостійна робота); 

 – протягом всього періоду вивчення військової підготовки повинні бути 

передбачені такі форми підсумкового контролю: заліки – 5, 6 семестри, 

екзамени – 7, 8 семестри, курсова робота – 8 семестр; 

 – передбачено проходження навчального збору тривалістю 30 діб, який 

організовується після закінчення навчання на військовій кафедрі у поточному 

році за рахунок часу, відведеного на канікули; 

 – у розділі навчальних планів «Державні екзамени» потрібно передбачити 

випускний екзамен з військової підготовки після завершення навчального 

збору. 

 4. Навчально-методичному управлінню (доц. Т. П. Гой) до 3 квітня 

2013 р. провести нараду із заступниками керівників навчальних підрозділів 

щодо підготовки навчальних планів відповідно до вимог цього наказу. 

 5. Завірені в установленому порядку копії (у двох екземплярах) навчаль-

них планів до 10 квітня 2013 р. подати у навчально-методичний відділ.  

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на проректорів 

з науково-педагогічної роботи Н.Р. Кобецьку і В.М. Чобанюка. 

 

 

  

 Ректор         І.Є. Цепенда 


